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Voor behandeling in de gemeenteraad van 27 februari 2018
Indiener : sp.a fractie – Tine Van den Brande
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Digitaal participatieplatform
Reeds enkele malen, voor het laatst op de vergadering van de fracties begin 2017, werd door
deze fractie de vraag gesteld of de mogelijkheid van de live streaming van de gemeenteraad
onderzocht kan worden naar haalbaarheid en financiering.
Als eerste deel van mijn vraag kregen wij graag hierover een update.
Zeer fijn als deze live streaming er nu snel zou aankomen maar daarmee alleen zullen we
wellicht niet voldoende hebben om de burgerparticipatie in onze stad een echte boost te
geven.
Vandaar het tweede deel van deze vraag.
Hoe zorgen we ervoor dat onze burgers meer vat op het beleid krijgen en maken we politiek
voor hen transparanter, hoe vergroten we het vertrouwen tussen burger en politiek?
Hoe komen we op een makkelijkere manier te weten of er voldoende draagvlak is voor een
beslissing? Meer betrokkenheid leidt tot meer tevredenheid.
Ideeën en denkkracht van betrokken burgers inzetten leidt vaak tot positieve verandering of
sportieve aanvaarding. Maar hoe komen we te weten waar de originele geesten in deze stad
zitten die die verrassende aanvullingen of alternatieven voor het beleid kunnen voorstellen?
.
We hadden in 2014 het referendum voor de torenwijzers.
We hebben sinds kort een hashtag op twitter met dank aan de Mechelse online
journalist@asgaupaust.
In 2021 zullen we de uitwerking hebben van het schitterende initiatief van Willy Thomas ‘De
grond der dingen. Maar ook in dat stadsproject zijn we, naast de zeer goede ideeën die
daarrond al bestaan met het Hof van Busleyden, nog op zoek naar een manier om een zeer
groot publiek hier in te betrekken.
Vandaar het voorstel aan de stad om een stadsplatform te lanceren waarin burgers digitaal
kunnen mee volgen, meedenken en meewerken om de stad samen verder vorm te geven.
Als startpunt kunnen er de bestaande participatie ideeën worden gebundeld, geven burgers
input en lanceren nieuwe voorstellen, die bijvoorbeeld door een systeem van voor- of
tegenstemmen kunnen worden gecheckt op hun draagvlak.
Mijn concrete vraag nu is om hierrond een commissie te organiseren waarin we makers van
dergelijke digitale platformen kunnen uitnodigen om zo alle ideeën op tafel te leggen en van
Mechelen een creatief lab voor burgerparticipatie te maken.

Tine Van den Brande

22 februari 2018

*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering dinsdag is dit op donderdag), bij voorkeur
vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be (bij voorkeur), of bezorgen aan stadhuis
Mechelen, afdeling bestuurlijk beheer (dienst notulenbeheer), Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

